Den 21 januari 1993 serverades
en 1 695 kg tung fylld munk av
representanter från Hemstrought’s
Bakeries, Donato’s Bakery och
radiostationen WKLL-FM (alla USA)
i Utica, New York, USA.

Mathias Willemijns (Belgien) odlade en
pumpa som vägde 1190,49 kg, enligt
kontrollvägning av GPC (Great Pumpkin
Commonwealth) i Ludwigsburg, Tyskland
den 9 oktober 2016

Enligt Off-Highway Research är den
tyngsta maskinen som kan förflytta
sig av egen kraft den 14 196 ton tunga
skovelhjulgrävmaskinen Bagger 293, en
anläggningsmaskin som tillverkades av
TAKRAF i Leipzig, Tyskland. Maskinen
används i ett dagbrott i den tyska delstaten
Nordrhein-Westfalen och är 220 meter lång
och 94,5 meter hög vid den högsta punkten.
Den kan förflytta 240 000 m3 jord per dag.

Ladda ner affischen: guinnessworldrecords.com/2018

Saturn V (USA) var
den största raketen,
men inte den mest
kraftfulla. Den var
110,6 meter hög
med rymdfarkosten
Apollo på toppen och
vägde 2 903 ton på
startplattan. Saturn
V hade en lyftkraft på
3 447 ton. Den första
Saturn V sköts upp
1967 och den 13:e
och sista 1973.

Raketen
2 903 000 kg

Landfordonet
14 196 000 kg

Stridsvagnen M1A2 Abrams
tillverkas av General Dynamics
Land Systems (USA) och har
en stridsvikt på 63 ton. Den är
därmed den tyngsta stridsvagnen som för närvarande är i
tjänst. Stridsvagnen är försedd
med en 120 mm kanon och har en
toppfart på 68 km/tim.

En vetenskapligt registrerad
valhaj (Rhincodon typus) som
fångades utanför Babaön nära
Karachi, Pakistan den
11 november 1949 vägde
21,5 ton. Den var 12,65 meter
lång och därmed även den
tyngsta fisken. Broskfiskar
har skelett av brosk istället för
ben, som de flesta andra fiskar.

> 600 000 kg

Stridsvagnen (nuvarande)
63 000 kg

Broskfisken
21  500 kg

7 000–600 000 kg

Munken
1 695 kg

Parlamentspalatset i
Bukarest anses vara
den tyngsta byggnaden
i världen. Den innehåller
700 000 ton stål och
brons liksom en miljon
kubikmeter marmor,
3500 ton kristall och
900 000 m3 trä.

Byggnaden
703 500 000 kg

Blåvalen (Balaenoptera musculus)
väger upp till 160 ton och blir i
genomsnitt omkring 24 meter lång.
Ett enormt exemplar som fångades
i Södra oceanen vid Antarktis den
20 mars 1947 vägde 190 ton och
uppmättes till 27,6 meter.

Djuret
190 000 kg

Världens största bröllopstårta
vägde 6 818 kg och gjordes
av kockarna på hotellet och
kasinot Mohegan Sun i
Uncasville, Connecticut, USA.
Den visades upp på deras
bröllopsutställning den 8
februari 2004.

Bröllopstårtan
6818 kg

1960 observerades en isbjörn som
vägde omkring 900 kg på frusen packis i
Tjuktjerhavet väster om Kotzebue i Alaska,
USA. Den beräknas ha varit 3,5 meter lång
från nos till svans, 1,5 meter i omkrets runt
kroppen och ha haft 43 cm stora tassar.

Landrovdjuret
900 kg

2009 mätte astronomer med NASA:s gammastrålningsteleskop Swift massan på det
supermassiva svarta hål som finns i mitten
på kvasaren S5 0014+81. Mätningen utgick
från dess extrema luminositet. Den beräknade massan på omkring 40 miljarder solmassor gör att det här svarta hålet är cirka
10 000 gånger så massivt som det supermassiva svarta hålet i mitten av Vintergatan.

Svarta hålet
7,9 x 1040 kg

Flygplanet med den högsta maximala startvikten
i standardutförande är Antonov An-225 ”Mriya”
(”dröm”). Från början vägde det 600 ton men mellan
2000 och 2001 förstärktes golvet så att startvikten
kunde höjas till 640 ton. Det här monstret till flygplan
byggdes bara i två exemplar.

Flygplanet
(någonsin) 640 000 kg

Jeff Peeters (Belgien) byggde en cykel
som vägde 860 kg och cyklade på den i
Mechelen, Belgien den 19 augusti 2015.
Cykeln var byggd helt och hållet av
återanvända material.

Användbara cykeln
860 kg

Panzerbike, som byggdes av Tilo och Wilfried Niebel på Harzer
Bike Schmiede i Zilly, Tyskland vägde 4,749 ton vid vägningen
den 23 november 2007.

Användbara motorcykeln
4 749 kg

Den 23 september 1980 meddelade NATO
att den första av Rysslands ubåtar i 941
Akula-klassen (NATO:s beteckning ”Typhoon”)
hade sjösatts i ett hemligt, övertäckt
varv i Vita havet. Fartygen uppgavs ha ett
deplacement på 26 500 ton och en längd på
171,5 meter. Läs mer på sid. 211.

Ubåten
26 500 000 kg

Mingun-klockan väger 92 ton och
har en diameter på 5,09 meter som
bredast. Den hänger nära
Mandalay i Burma och man
ringer i den med en teakstav
som slås på utsidan. Den
gjöts i Mingun under
kung Bodawpayas styre
(1782–1819).

Klockan som fortfarande används
92 000 kg

Klumpfisken (Mola mola) kan väga
upp till 2 ton och vara 3 meter lång
mellan fenspetsarna.

Benfisken
2 000 kg

Jon Brower Minnoch (USA, 1941–1983) led av fetma
redan som barn. Han var 185 cm lång och vägde
178 kg 1963. Han gick sedan upp i vikt till 317 kg
1966 och 442 kg i september 1976. I mars 1978 togs
Minnoch in på universitetssjukhuset i Seattle, USA
där endokrinologen Robert Schwartz beräknade
att han måste ha vägt minst 635 kg. Mycket av
detta var vattenansamlingar orsakade av
hans hjärtsvikt.

En galapagossköldpadda
(Chelonidis nigra) vid namn
Goliath var 135,8 cm lång,
102 cm bred, 68,5 cm hög
och vägde 417 kg som
mest. Goliath levde på Life
Fellowship Bird Sanctuary
i Seffner, Florida, USA från
1960 till 2002.

Pumpan
1 190,49 kg

1 000–7 000 kg

Människan (någonsin)
635 kg

Koritrappen (Ardeotis kori) lever i
södra och östra Afrika. Det tyngsta
registrerade exemplaret var en
hane som vägde 18,1 kg och sköts
i Sydafrika av storviltjägaren H.T.
Glynn 1936. Glynn överlämnade
senare huvudet och halsen till
British Museum i London.

Ruan Liangming
(Kina) hade på sig en
63,7 kg tung mantel av
bin i Fengxin, Kina den
15 maj 2014. Det
beräknas att
637 000 bin fanns
i manteln, däribland
60 drottningar.

Anna Bates (född Swan,
Kanada) var 241,3 cm lång.
Den 19 januari 1879 födde
hon en pojke som vägde
9,98 kg och var 71,12 cm
lång i sitt hem i Seville,
Ohio, USA.
Flygande fågeln
18,1 kg

Bimanteln
63,7 kg

Nyfödda bebisen
9,98 kg

Landsköldpaddan
417 kg

”Trikobezoar” är den medicinska termen
för en hårboll som beror på trikofagi –
när man äter sitt eget hår. Den största
trikobezoar som har opererats ut ur en
människa var en hårboll som vägde
4,5 kg, från magen på en 18-årig kvinna
som behandlades på Rush University
Medical Center i Chicago, Illinois, USA i
november 2007.
Den mätte 37,5 x 17,5 x 17,5 cm.

Föremålet utopererat ur en mage
4,5 kg

Sumobrottaren Sharran Alexander (Storbritannien), 203,21
kg den 15 december 2011.

Idrottskvinnan
203,21 kg

100–1 000 kg

Chisato Iwasaki (Japan)
odlade ett äpple som vägde
1,849 kg på sin äppelfarm i
Hirosaki City, Japan den
24 oktober 2005.

Äpplet
1,849 kg

0–100 kg

Den tyngsta människan var 63 gånger så tung som den tyngsta bebisen, men bara
hälften så tung som det tyngsta landrovdjuret. Men är den tyngsta klockan tyngre än
den tyngsta stridsvagnen? Och finns det något på jorden som är tyngre än en blåval?

Tyngsta ...
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